
D O L O ŽKA  ZL U Č I T E Ľ N O S T I  

návrhu zákona s právom Európskej únie 

 

1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. 

 

3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:  

a) v primárnom práve, a to 

čl. 48, 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES C 202, 7. 6. 2016), 

b) v sekundárnom práve, a to   

 Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o 

koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004; 

Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5) v platnom znení, gestor: MPSVR SR,  

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, 

ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii 

systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009) v platnom znení, 

gestor: MPSVR SR,  

 Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady 

rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym 

zabezpečením  (Ú. v. EÚ L 006, 10.1.1979), gestor: MPSVR SR, 

c) judikatúre Súdneho dvora Európskej únie  

nie je upravená. 

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: 

 

a) Lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota 

účinnosti jeho ustanovení  

bezpredmetné, 

 

b) Informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, 

alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 

260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením 

konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom 

na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o 

prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 

bezpredmetné, 

 

c) Informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie už 

prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav   

bezpredmetné. 

 

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:  úplne.   


